
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deze week….. 

Nog één nachtje en dan komt de goedheilig man weer aan in Nederland, dit jaar onder 
andere omstandigheden. De kinderen volgen met spanning het Sinterklaasjournaal of alles 
wel goed komt! Ook dit jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school, maar met een 
aangepast programma. Hieronder meer informatie hierover. Dit geldt hetzelfde voor de 
Kerstviering. Ondanks alle aanpassingen maken wij er de aankomende periode een mooie 
tijd van!   
 

Aanmelden 4-jarigen   
Veel kinderen bij ons op school hebben jongere broertjes en zusjes die wellicht komend 
schooljaar ook naar de Beatrixschool gaan. Dat kan ook pas in september 2021 zijn. Graag 
willen we dit nu al weten i.v.m. de leerlingenaantallen. Zouden jullie alvast een 

aanmeldformulier willen opvragen? Alvast bedankt. 
 

Beatrix- expo 
Op maandagmiddag 23 november staat er een Beatrix-expo gepland, deze gaat niet door! 
Wij hebben een alternatief voor deze Beatrix-expo bedacht. De 2 weken voor de 
Kerstvakantie zijn stamgroepenweken en wordt er binnen de groepen gewerkt aan het 
thema Kerst. Alle groepen maken in deze weken een filmpje over waar ze mee bezig zijn 
(eigen invulling van de groep). Aan het eind van deze 2 weken worden deze filmpjes op onze 
gesloten YouTube Beatrixkanaal gezet en krijgen de ouders via Social Schools de link.  

Komende activiteiten 

 

17 november: MR-vergadering 

 

4 december: Sinterklaas komt op school 

 

4 december: nieuwsbrief 

 

10 december: leerlingenraad 

 

17 december: Kerstviering 

 

17 december: alle kinderen om 13.00 uur vrij 

 

18 december: nieuwsbrief 

 

18 december: alle kinderen om 12.00 uur vrij 

 

21 december t/m 1 januari 2021: Kerstvakantie 

  

  

 

 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

2020-2021

  

13 november  2020 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 



 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

 

Sinterklaas 
Goed nieuws. We hebben zojuist van Luisterpiet vernomen dat Sinterklaas op vrijdag 4 
december onze school komt bezoeken. Aangezien er bij Sinterklaas geen mondkapje om zijn 
baard past, heeft Sinterklaas ons gevraagd om geen ontvangst op het plein te doen, met al 
die ouders erbij. Dat is jammer, maar begrijpelijk. Op school zal Sinterklaas, op gepaste 
afstand, alle leerlingen ontvangen in zijn werkkamer. We verwachten de leerlingen gewoon 
om half 9 op school, in de eigen klas. We gaan er een gezellige dag van maken.   
 

Kerst 
De Kerstviering van dit jaar gaat er iets anders uitzien dan de afgelopen jaren. Hier komt 
binnenkort meer informatie over via Social Schools. Maar alle kinderen zijn 
donderdagmiddag 17 december om 13.00 uur vrij i.p.v. 14.00 uur! Dit staat niet op de 
kalender! Geef dit problemen, dan horen wij dit graag want dan zorgen wij tot 14.00 uur 
voor opvang! Graag doorgeven aan de eigen juf / meester van uw kind (eren) 
 

 

 
 

 

 

Ingekomen post 

  

 “Spijbelen? Verzuim? Beter van niet! Maar… wat kunnen we eraan doen? Zeker in 
deze tijd.  
Ieder kind heeft recht om veerkrachtig op te groeien! Hoe kunnen wij kinderen en 
jongeren ondersteunen?  
Het Platform Collectieve Preventie Steenwijkerland organiseert daarom een online-
inspiratiebijeenkomst.  
Voor             álle ouders en professionals en vrijwilligers in Steenwijkerland  
Datum           16 november 2020  
Tijd               19.30-20.30 uur  
Locatie          online  
Toegang         gratis; de uitnodiging en informatie over aanmelden volgt  
Spreker         Carry Roozemond, directeur van INGRADO  
Gastheer       Jannes Mulder  
   
Reserveer deze datum in uw agenda en zeg het voort!  
 

 


